
  اخلالء قال: غفرانك. : سبحانك .. بتصحيح حديث : إذا خرج من12جزء    أبو عمار اإلدريسي تأليف : حممد بن عبده البعداني              

 1الصفحة 

 سلسلة أحكام العلماء على األحاديث.( 12)رقم 

 

 

إذا  :بتصحيح  حديث ..سبحانكجزء: 

  .خرج من اخلالء قال: غفرانك

 تأليف : حممد بن عبده بن حممد البعداني 

 أبو عمار اإلدريسي 
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 مجيع احلقوق مسموحة من املؤلف

 املكتب اخلاص  لإلدريسي

 هـ1442-4-07اإلصدار األول  
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، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم  

 ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد ،،  ،آله وصحبه أمجعني

 مجعت  "  : إذا خَرج من اخلالء قال: غُفرانكتصحيح حديثب ..بحانكسُ " بعنوان: فهذا جزء حديثي   
 كما سيأيت تفصيله.،  اثبتصحيح حدي   أنه وخالصة احلكم عليه، دي احلطرق فيه 

  :فأبدأ بذكر    

 (5ص ) ومدار األسانيد ،وخمارج احلدي ، حلكم على احلدي اعائشة رضي هللا عنها، و لفظ حدي   -
 (6ص )                                                    .من صحح احلدي  من العلماء -
 (7ص )                  .، ومل أجد من يصحح على شرطهعلى شرطه دي احلمن صحح  -
 (17ص )  . بتضعيف رجال إسناده دي  على شرطهاحلمن ضعف و  .دي احلمن ضعف   -
    (18ص )                                            .يوسف بن أيب بردة أقوال العلماء يف: -
 (21ص )                     .إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي :أقوال العلماء يف -
 (25ص )                                                                         . اخلالصة -
 (25ص )                                   .  الرتمذي : حسن غريب، وقول فوائد حديثية -

  

 
 

 :البحث والرتتيبهذا يف  منهجي     
 يف هذا اجلزء. ألهم ما حيتاج إىل التنبيه عليهوأعرض فيه ملا قمت به  

فما أنقل فيه قول احلافظ ابن عليها، وحررت احلكم على أسانيدها، احلدي  اليت وقفت  مصادرمجعت  :أولا 
 رمحه هللا. ماخالصة احلكم يف الراوي إذا كنت موافقاً لقوهل فهوأو الذهيب، )وال أتعقبه بشيء( حجر، 
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 وقد قسمتهم على النحو التايل: ،حكم العلماء على احلدي  : اثنياا 
  (1) من صحح احلدي  من العلماء. -1
  (2) إسناده. حبكمه على رجال ح احلدي  على شرطه حمن ي ص -2
 من ضعف احلدي  صراحة. -3
من ي ضعف احلدي  على شرطه. -4

 (3) 
 .وذكرهتا يف هامش اجلزء يت وقفت عليها يف األسانيد واملتون()وهي األخطاء املطبعية ال ح نسختكصح:  اثلثاا 
 .بردةيوسف بن أيب ، وترمجة: إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي :: توسعت يف ذكر ترمجة رابعاا 

من  أقواهلمفيما خيص " ورتبت الرتمجة إمتام هتذيب الكمال يف أمساء الرجالمن كتايب " خامساً : أخذت ترمجتهما
 . إمنا اقتصرت على املهم للحكم عليه من حي  اجلرح والتعديل هماومل أسق كل ما قيل فياجلرح والتعديل، 

 .هالعلماء على احلدي  أو على راويأحكام هو مجع موسوعة تطبيقية جلميع  ،والغرض من هذا التخريج: خامساا 
      وهللا أسأل التوفيق والسداد.    

 وكتبه :                                                           

 حممد بن عبده بن حممد البعداين                                                 

  أبو عمار اإلدريسي                                                         

                                                
   

 

                                                           

وهم كل عامل ابحلدي  روى احلدي  كامالً بسنده ومتنه، وصححه صراحة. أو أخرجه يف صحيحه أو يف كتاب اشرتط الصحة، أو  (1)
 غريه وصححه. ذكر النقل عن

وهم كل من عرف احلدي  أو ذكره عن غريه، ووثق رجال إسناده، وعرف متنه أو سنده، أو كل من مل أجد أهنم عرفوا احلدي ، ( 2)
 لكن وثق رجال إسناده.

 وهم كل من عرف احلدي  أو ذكره عن غريه، وضعف رجال إسناده.( 3)
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 : [عائشة رضي هللا عنها حديثلفظ ]

 «.غفرانك»إذا خرج من اخلالء قال: ( )عن عائشة رضي هللا عنها قالت: كان رسول هللا     
 غائط.إذا خرج من الويف لفظ:  .كتابه "األدب املفرد"، وغريهيف   البخاريهذا لفظ  
 : [احلديث على احلكم ]   

 . عن النيب  اثبت، صحيح حدي    

 : [(4) احلديث خمارج ]   

، (25220/ 124/ 42)"مسند أمحد"و، (693/ 240)ص: "األدب املفردالبخاري يف "أخرجه     
"سنن أيب ، و(300/ 110/ 1)"سنن ابن ماجه"و، (9824/ 35/ 9)"السنن الكربى"والنسائي يف 

/ 6)و - (7/ 11/ 1)"مصنف ابن أيب شيبة"و، (7/ 12/ 1)"سنن الرتمذي"، و(30/ 24/ 1)داود"
، (90/ 48/ 1)"صحيح ابن خزمية"، و(42/ 23)ص "املنتقى البن اجلارود"و، (29904/ 114
 - 562/ 261/ 1على الصحيحني للحاكم" ) "املستدرك، (1444/ 291/ 4)"صحيح ابن حبان"و

"الدعوات الكبري" ، ويف ( 464- 463 - 462 -461/ 156/ 1"السنن الكربى للبيهقي" )، (563
"األوسط ، و(30/ 43"مسند السراج" )ص و، (707/ 536/ 1"سنن الدارمي" )و (،56/ 115/ 1)

/ 136"الدعاء للطرباين" )ص و، ( 325/ 358/ 1) البن املنذر يف السنن واإلمجاع واالختالف"
369.) 
 [رضي هللا عنه عائشة حديثأسانيد مدار  ]  

، عن عائشة أيب برد بن أىب موسى األشعرى ، عن أبيه إسرائيل، عن يوسف بن أيب بردةكلهم من طريق    
 «.غفرانك»رضي هللا عنها قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا خرج من اخلالء قال: 

 عن أبيه عن عائشة. إسرائيل، عن يوسفوهو حدي  غريب اإلسناد، تفرد به  .ورجال إسناده ثقات  
َها،  -  اَلء، قَاَل: غفرانك. تفرد بِِه ي وس ف َعن أَبِيه َعن خ قال الدارقطين: َحِدي : َكاَن النَّيب ِإذا خرج من اخلَخ

رَائِيل.   (5) َوتفرد ِبِه َعنه  ِإسخ
                                                           

 وتوسعت يف خمارج احلدي  مع أن مدار اإلسناد واحد لبيان شهرته بعد تفرد إسناده. (4)
 (.6339/ 540/ 5"أطراف الغرائب واألفراد" ) (5)
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 (6) نعلمه يروى عن عائشة إال هبذا اإلسناد.وقال البزار: ال  -
 (7) وقال الرتمذي: حسن غريب، وال نعرف يف الباب إال حدي  عائشة. -
 (8). يونس بن إسرائيل على اجلميع عند فمدارهقال ابن حجر:  -
   
 [ من العلماء ديثاحلمن صحح ] 

 "األدب املفرد"ه (، صححه الدارمي بتصحيحه لكتاب 255عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي )ت:  -1
 للبخاري.

قال إسحاق الوراق وراق عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي: سألين عبد هللا الدارمي عن كتاب )األدب(  -
من تصنيف حممد بن إمساعيل، فقال: امحله ألنظر فيه، فأخذ الكتاب مين، وحبسه ثالثة أشهر، فلما 

 هل رأيت فيه حشوا، أو حديثا ضعيفا؟أخذت منه، قلت: 
  (9) ، وهل ينكر على حممد؟!.ل يقرأ على الناس إل احلديث الصحيحفقال ابن إمساعيل: 

 
(، 693/ 240)ص:  ( إبخراجه له يف "األدب املفرد"ه256حممد بن إمساعيل البخاري )ت:  -2

معلقاً، قال البخاري: حدثنا مالك بن (. مسندًا ال 3418/ 386/ 8وإخراجه له يف "التاريخ الكبري" )
 ".إمتام هتذيب الكمالإمساعيل، والبخاري ال يسند إال حديثاً صحيحاً. كما بينته يف كتايب "

قال الذهيب: أمحد بن عاصم البلخي، أبو حممد. ذكره ابن أيب حامت وبيض له. جمهول. قلت )يعين  -
  (10) .الذهيب(: بل هو مشهور، روى عنه البخاري يف األدب

                                                           

 (.215/ 1"نتائج األفكار" البن حجر ) (6)
 (.7/ 12/ 1" سنن الرتمذي") (7)
 (.215/ 1"نتائج األفكار" البن حجر ) (8)
 (.427/ 12"سري أعالم النبالء" ) (9)
وقال إسحاق الوراق وراق عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي: سألين عبد هللا الدارمي عن   - (.417/ 106/ 1ميزان االعتدال" )"( 10)

كتاب )األدب( من تصنيف حممد بن إمساعيل، فقال: امحله ألنظر فيه، فأخذ الكتاب مين، وحبسه ثالثة أشهر، فلما أخذت منه، 
حشوا، أو حديثا ضعيفا؟ فقال ابن إمساعيل: ال يقرأ على الناس إال احلدي  الصحيح، وهل ينكر على حممد؟!.  قلت: هل رأيت فيه
 (.427/ 12سري أعالم النبالء )
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قال البخاري: أبو معشر املديين جنيح موىل بين هاشم ضعيف ال أروي عنه شيئاً، وال أكتب حديثه وكل  -
رجل ال أعرف صحيح حديثه من سقيمه ال أروي عنه وال أكتب حديثه ، وال أكتب حدي  قيس بن 

  (11)الربيع. 

/ 24/ 1إبخراجه له يف "سننه" )ه ( صححه 275سليمان بن األشع  أبو داود السجستاين )ت:  -3
 (12) (، وسكت عنه.30

 

ه ( صححه أبو حامت الرازي. قال: أصحُّ حديٍ  يف َهَذا 277حممد بن إدريس أبو حامت الرازي )ت:  -4
: حدي   عاِئَشة؛ يعين: حديَ  إسرائيل، َعن -يعين: يف ابب الدَُّعاء ِعنخد اخل ر وج من اخَلالء  -الباب

  (13) ب  رخَدة، َعنخ أَبِيِه، َعنخ عاِئَشة. يوسف بخن َأيب 
 .(، من طريق أيب حامت الرازي300/ 110/ 1وأخرجه ابن ماجة يف "سنن ابن ماجه" ) -
 
 [من نسب التصحيح أليب حامت الرازي]  
َاِكم َوَصححه . َوقَاَل أَب و َحامِت: )ه َو أصح 744وقال ابن عبد اهلادي احلنبلي )ت:  -( 1) ه (: َواحلخ

  (14) َحِدي  يف َهَذا الخَباب(.
ه من غري تصحيح، وإن كانت الغرابة ال تنايف 762قال مغلطاي )ت:  -( 2) ه (: الثاين: استقراء به إَّيَّ

الصحة، ولذلك مل يلتفت ابن خزمية إىل ذلك، بل ذكره يف صحيحه، وكذلك ابن حبان واحلاكم، وخرجه 
رازي: هو أصح شيء يف هذا الباب، وإن كانت هذه اللفظة ال ابن اجلارود يف املنتقى، وقال أبو حامت ال

  (15) تعطي تصحيحاً مطلقاً، وتشعر أبن يف الباب غريه، خبالف ما قاله الرتمذي.
                                                           

 (.394العلل الكبري للرتمذي" )ص: " (11)
بيّنته. " معامل السنن" للخطايب  قال أبو داود يف رسالته ألهل مكة: ذكرت الّصحيح وما يشبهه وي قاربه. فإنخ كان فيه وهن شديد (12)
 ( وغريها.54(، و"التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح" )ص: 360/ 20(، و"اتريخ اإلسالم" )365/ 4)
وقال ابن عبد الرب: "كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده السيما إن كان مل يذكر يف الباب غريه". " النكت على كتاب  -

 (.436/ 1ن حجر" )ابن الصالح الب
 (.93/ 540/ 1"العلل" البن أيب حامت )( 13)
 (.107/ 131" احملرر يف احلدي " )ص  (14)
 (.77"شرح ابن ماجه" ملغلطاي )ص (15)
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  (16) ه (: صححه أبو حامت الرازي.852وقال ابن حجر )ت:  -( 3)
غِريب )ت:  -( 4)

َ
ذا خرج من الغائط قال: ه (.كان إ1119قال احلسني بن حممد الالعّي، املعروف ابمل

راَنك" أخرجه ا   (17) .خلمسة وصححه احلاكم وأبو حامتغ فخ
َسة . َوَصحََّحه  1182نقل حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين )ت:  -( 5) َمخ َرَجه  اخلخ ه ( قول ابن حجر: َأخخ

َاِكم . وأقره. أَب و َحامتٍِ َواحلخ
 (18)  

  (19) .حامت وأبو احلاكم صححه احلدي الشوكاين :   قال –( 6)
 -صلى هللا عليه وسلم  -ه (: كان النيب 1276قال احلسن بن أمحد بن الرُّابعي الصنعاين )ت:  -( 7)

إذا خرج من اخلالء قال: "غفرانك" رواه اخلمسة إال النسائي وحسنه الرتمذي وصححه احلاكم وأبو حامت 
  (20) وابن خزمية وابن حبان.

ه (. صححه قال: أخرجه ابن حبان، وابن خزمية، وابن 1377أمحد بن حممد شاكر )ت:  -( 8)
  (21)اجلارود، واحلاكم يف صحاحهم، وصححه أبو حامت.

 

وصححه احلاكم، والذهيب، والنووي يف "شرح املهذب"،  ه (1420)ت:  قال الشيخ األلباين -( 9)
(، ونقل يف "بلوغ املرام" تصحيحه عن أيب حامت الرازي، 216/ 1واحلافظ العسقالين يف "نتايح األفكار" )

وخالفه يف كتابه  (22) (، وغريهم.7/ 12/ 1وأخريًا: أمحد شاكر يف "التعليق على سنن الرتمذي" )
(. فقال: قال احلافظ يف "البلوغ": "وصححه أبو حامت"! قلت 23/ 59/ 1)"صحيح سنن أيب داود " 

( أنه: "أصح حدي  يف هذا الباب". وهذا ال 93/ رقم  43/ 1)الشيخ األلباين(: ونقل ابنه يف "العلل" )
يفيد صحة احلدي ، كما هو مقرر يف املصطلح، وإمنا يفيد صحة نسبيَّة. أقول: فآخرمها هو الذي ترجح 

 لشيخ األلباين. والصواب ما ذكره يف كتابه "النصيحة".عند ا
                                                           

  (.99/ 31" بلوغ املرام من أدلة األحكام " )ص (16)
 (.83/ 79/ 2"البدر التمام شرح بلوغ املرام " )  (17)
  (.90/ 116/ 1"سبل السالم" ) (18)
 (.98/ 1"نيل األوطار" ) (19)
 (.93/ 43/ 1"فتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار" ) (20)
 (.12/ 1حتقيق "سنن الرتمذي" ) (21)
 (.14/ 70لكتب األئمة الرجيحة وتضعيفه ملئات األحادي  الصحيحة" )ص « ابن عبد املنان»"النصيحة ابلتحذير من ختريب  (22)
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قال أبو أسامة، سليم بن عيد اهلاليل: وصححه ابن خزمية، وابن حبان، وابن اجلارود، و الضياء  -( 10) 
  (23) املقدسي، وأبو حامت الرازي.

وصححه أبو فضيلة الشيخ عبد الكرمي اخلضري قال: هذا احلدي  حسنه مجع من أهل العلم،  -( 11)
  (24) حامت واحلاكم، على كل حال هو قابل للتصحيح، أما أقل ما يقال فيه: إنه صحيح.

قال خالد بن ضيف هللا الشالحي: وقد صحح األئمة حديثه .. مث ذكر منهم أبو حامت  -( 12)
  (25)الرازي.

قوله: )إن أاب حامت  حل العبيالن: وإمنا تعقب الشيخ يفقال أبو عبد الرمحن عبد هللا بن صا -( 13)
صحح  يأن احلافظ أاب حامت الراز  -كما ذكر عدد من املعاصرين-صححه(، مث قال: "ذكر الشيخ 

 احلدي ، وهذا خطأ سببه عدم فهم عبارة أىب حامت"!
فأقول )العبيالن(: ما عالقة هذا احلدي  بشرط كتابك؟ وما سطرته على غالفه؟ .. فالذي حكى أن أاب 

يفهمون ويدركون غوامض هذا الفن، وإليك من نقل تصحيحه: احلافظ ابن حجر يف  حامت صححه علماء
"البلوغ" حي  قال: "أخرجه اخلمسة، وصححه احلاكم، وأبو حامت". الشوكاين يف "النيل": "احلَِدي   

. َاِكم ، وأبو َحامتٍِ َصحَحه  احلخ
 (26)  

 

  (27) وقال: هذا حدي  حسن غريب.ه ( 279وحسنه حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي )ت:  -5
 

ه ( صححه النسائي إبخراجه له يف "السنن الكربى " 303أمحد بن شعيب اإلمام النسائي )ت:  -6
 (28) ( وسكت عنه.9824/ 35/ 9)

                                                           

 (.63/ 1البن السين )« عمل اليوم والليلة»"عجالة الراغب املتمين يف ختريج كتاب  (23)
 (.4/ 11"شرح بلوغ املرام" ) (24)
  (.100/ 259/ 2"التبيان يف ختريج وتبويب أحادي  بلوغ املرام" )( 25)
رك الت َّعخِليل( "."َردُّ اجلَِميِل يف الذَّبِّ َعن إرواء الغليل َوه َو َردٌّ َعَلى ِكتَ  (26) َتدخ  اِب )م سخ
 (.7/ 12/ 1"سنن الرتمذي") (27)
قال ابن حجر: وقال حممد بن معاوية األمحر الراوي عن النسائي ما معناه قال النسائي: كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول  (28)

إال أنه مل يبني علته واملنتخب منه املسمى ابجملتىب صحيح كله. قال: قوله: )أطلق اخلطيب والسلفي الصحة على كتاب النسائي(. قلت: 
م الصحة أبو علي النيسابوري وأبو أمحد بن عدي وأبو احلسن الدارقطين وابن منده وعبد الغين بن سعيد وأبو وقد أطلق عليه أيضا اس

 يعلى اخلليلي وغريهم. وأطلق احلاكم اسم الصحة عليه وعلى كتايب أيب داود والرتمذي كما سبق.
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ه ( صححه إبخراجه له يف " املنتقى البن اجلارود" 307عبد هللا بن علي أبو حممد ابن اجلارود )ت:  -7
 (.42/ 23)ص 
الذهيب: صاحب كتاب "املنتقى يف السنن" جملد واحد يف األحكام، ال ينزل فيه عن رتبة احلسن  قال -

   (29) أبدا، إال يف النادر يف أحادي  خيتلف فيها اجتهاد النقاد.
 

َحاق بن خزمية )ت:  -8  (30) (.90/ 48/ 1)ه ( صححه إبخراجه له يف "صحيحه "311حم َمَّد بخن ِإسخ
 

 (.1444/ 291/ 4)ه ( صححه إبخراجه له يف "صحيحه "354حممد بن ِحبَّان )ت:  -9
 

                                                                                                                                                                                              

وأبو داود والنسائي. وأشار إىل مثل ذلك أبو علي ابن وقال أبو عبد هللا ابن منده: الذين خرجوا الصحيح أربعة: البخاري ومسلم  -
 (.113/ ص  1السكن. " النكت على كتاب ابن الصالح" )ج 

وقال أبو احلسن املعافري: إذا نظرت إىل ما خيرجه أهل احلدي  فما خرجه النسائي أقرب إىل الصحة مما خرجه غريه. " النكت على  
 (.114/ ص  1كتاب ابن الصالح" )ج 

َمن َرَوى هلم  -الذهيب: وِمن الثقات الذين مل خي خرَجخ هلم يف "الصحيحني" َخلخٌق، ِمنهم: َمن َصحَّح هلم الرتمذيُّ، وابن  خزمية. مث: قال  -
 (.81النسائي، وابن  ِحبَّان، وغري مها. "املوقظة يف علم مصطلح احلدي " )ص: 

رِج  هلم يف كتابه. قال: "قول نا: )ليس ابلقوي( ليس جَبرخٍح م فخِسد". قال الذهيب: وهذا النَّسائيُّ قد قال يف ِعدٍَّة: "لي - س ابلقوّي"، وخي 
 (.81"املوقظة يف علم مصطلح احلدي " )ص: 

 (.251قال ابن حجر: وإخراج النسائي له مما يقوي أمره عندان. "األمايل املطلقة" )ص:  -
وهو جرح مردود فقد روى عنه ثالثة واحتج به النسائي. " التلخيص احلبري" وقال ابن حجر: بل نقل عن ابن حزم أنه قال هو جمهول  -
(3 /11.) 
 (.239/ 14"سري أعالم النبالء" ) (29)
قال ابن خزمية يف كتابه الصحيح: خمتصر املختصر من املسند الصحيح عن النيب صلى هللا عليه و سلم بنقل العدل عن  -"  (30)

/  1و سلم من غري قطع يف أثناء اإلسناد و ال حرج يف انقلي األخبار اليت نذكرها مبشيئة هللا تعاىل. ) العدل موصوال إليه صلى هللا عليه
فكل حدي  ذكره ابن خزمية يف صحيحه فرجاله ثقات عند ابن خزمية، وابن خزمية أيضاً ممن ال يسند إال حديثاً صحيحاً، وكل  (.3ص 

 شيوخه ثقات.
وحيد: وقد روى الوليد بن مسلم خربًا يتوهم كثري من طالب العلم ممن ال يفهم علم األخبار أنه خرب وقال ابن خزمية يف كتابه الت  

صحيح، من جهة النقل، وليس كذلك هو عند علماء أهل احلدي  وأان مبني علله إن وفق هللا لذلك، حىت ال يغرت بعض طالب 
ت ما ال أحصي من مرة أين ال أستحل أن أموه على طالب العلم احلدي  به، فيلتبس الصحيح بغري الثابت من األخبار، قد أعلم

ابالحتجاج ابخلرب الواهي، وإين خائف من خالقي، جل وعال إذا موهت على طالب العلم ابالحتجاج ابألخبار الواهية، وإن كانت 
 (.341/ ص  1)ج  -حجة ملذهيب. التوحيد البن خزمية 
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ه ( فقال 388وصححه اإلمام أبو سليمان اخلطايب محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب )ت:  -10
اخلطايب: مث اعلموا أن احلدي  عند أهله على ثالثة أقسام حدي  صحيح وحدي  حسن وحدي  سقيم. 

فأما السقيم منه فعلى طبقات شرها املوضوع، مث  ...فالصحيح عندهم ما اتصل سنده وعدلت نقلته 
لة وجوهها فإن وقع فيه املقلوب أعين ما قلب إسناده، مث اجملهول، وكتاب أيب داود خلي منها بريء من مج

شيء من بعض أقسامها لضرب من احلاجة تدعوه إىل ذكره فإنه ال أيلو أن يبني أمره ويذكر علته وخيرج 
 من عهدته.

   (31) وحكي لنا، عن أيب داود أنه قال ما ذكرت يف كتايب حديثا اجتمع الناس على تركه.
 

، أبو َعبخد هللا احلاكم )ت:  -11 ه (، قال احلاكم: هذا حدي  صحيح، فإن 405حم َمَِّد بخِن َعبخِد اَّللَِّ
يوسف بن أيب بردة من ثقات آل أيب موسى ومل جند أحدا يطعن فيه، وقد ذكر مساع أبيه من عائشة رضي 

   (32)«.هللا عنها

صححه إبخراجه يف كتبه ومل يضعفه."السنن ه ( 458أمحد بن احلسني، أبو بكر البيهقي )ت:  -12
/ 1(، و"الدعوات الكبري" )465 - 464 - 463 - 462 - 461/ 156/ 1الكربى البيهقي" )

 (33) (. وقد شرط إال يسكت إال عن حدي  صحيح.56/ 115

                                                           

 (.6/ 1"معامل السنن" ) (31)
 (.563 - 562/ 261/ 1ك على الصحيحني" )"املستدر  (32)
االقتصار من األخبار على ما يصح منها دون ما ال يصح، أو  -يف كتيب املصنفة يف األصول والفروع -فقال: البيهقي: وعاديت (33)

جيد من زاغ قلبه من أهل التمييز بني ما يصح منها وما ال يصح، ليكون الناظر فيها من أهل السنة على بصرية مما يقع االعتماد عليه، ال 
 (.47/ 1البدع عن قبول األخبار مغمزاً فيما اعتمد عليه أهل السنة من اآلاثر. " دالئل النبوة" للبيهقي )

اشتغايل ابحلدي ، واجتهادي يف طلبه. ومعظم مقصودي منه يف االبتداء: التمييز  -أدام هللا توفيقه-قال البيهقي: وقد علم الشيخ  - 
 (.46بني ما يصح االحتجاج به من األخبار، وبني ما ال يصح. " رسالة البيهقي للجويين" )ص: 

من غري ثبٍت من الشدة. )مث ساق بسنده( عن عبد الرمحن بن مهدي قال:  مث ختمها بقوله: فهذا طريق من علم ما يف الرواية - 
 )احفظ: ال جيوز أن يكون الرجل إماماً: حىت يعلم ما يصح مما ال يصح، وحىت ال حيتج بكل شيء، وحىت يعلم خمارج العلم(.

عانيها، وساعده حسن التوفيق على االقتصار )مث قال:( ويف األحادي  الصحاح غنية عن الغرائب ملن عرفها، وأتمل فيها، واستنبط م  
 (.100عليها. " رسالة البيهقي للجويين" )ص: 
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/ 1" )ه (، ونقل كالم الرتمذي "األحكام الكربى581َعبخد احلق بخن َعبخد الرَّمحخَن، اإلشبيلّي )ت:  -13
 ( وسكت عنه.125/ 1(، "األحكام الوسطى" )513/ 3(، )362
  (34) قال يف األحكام الوسطى: وإن مل تكن فيه علة كان سكويت عنه دلياًل على صحته. -
 بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام".ه ( يف كتابه "628ومل يتعقبه أبو احلسن ابن القطان )ت:  -

ه (. عن عائشَة رضي هللا عنها، قالت: 600الواحد املقدسي احلنبلي )ت:قال عبد الغين بن عبد  -14
رانَك". د ت حسٌن َغرِيٌب. -صلى هللا عليه وسلم  -كاَن النيبُّ     (35) إذا خرَج ِمن اخَلالِء قال: "غ فخ

 

صلى -ه (: وقالت عائشة: كان َرس ول  اَّللَّ 620قال عبد هللا بن أمحد ابن قدامة املقدسي )ت:  -15
رَاَنَك ) -اَّللَّ عليه وسلم  (36) ( ". قال الرتِّخِمِذّى: هذا حديٌ  حسٌن.64إذا َخرََج ِمن اخَلالِء قال: "غ فخ

 

ه (: إذا خرج من الغائط 643قال ضياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي )ت:  -16
  (37)وعنده: "إذا خرج من اخلالء". قال: غفرانك".رواه اإلمام أمحد د ق س ت، وقال: حدي  حسن.

 

: "أن النيب -رضي اَّللَّ عنها-ه (: عن عائشة 656قال عبد العظيم بن عبد القوي املنذري )ت:  -17
راَنَك". وأخرجه الرتمذي والنسائي "يف الكربى   -صلى اَّللَّ عليه وسلم- كان إذا خرج من الغائط قال: غ فخ

غريب حسن، وال نعرف يف هذا الباب إال حدي  عائشة. هذا وابن ماجة وقال الرتمذي: هذا حدي  
 (38) آخر كالم الرتمذي.

 

                                                                                                                                                                                              

ه (  762قال مغلطاي )ت:  -(. 259/ 4ه (: سكت عنه البيهقي فهو رضا به. " اجلوهر النقي" ) 750قال ابن الرتكماين )ت:  - 
سعيد بن سلمة املخزومي من آل ابن األزرق. خرج ابن خزمية حديثه يف "صحيحه" وكذلك ابن حبان والبيهقي. "إكمال هتذيب 

 (.1974/ 305/ 5الكمال" )
 (.66/ 1ام الوسطى" )"األحك (34)
 (.51/ 28/ 1"عمدة األحكام الكربى" ) (35)
 (.229/ 1"املغين البن قدامة " ) (36)
 (.186/ 68/ 1"السنن واألحكام عن املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم" )(37)
 (.30/ 1"خمتصر سنن أيب داود للمنذري " ) (38)
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ه ( قال: ثبت يف احلدي  الصحيح يف " سنن 676اإلمام أبو زكرَّي حيىي بن شرف النووي )ت:  -18
رَاَنك " وروى النسائي  وابن أيب داود " و " الرتمذي " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول: " غ فخ

  (39) ماجه.
 

ه (: قال أمحد: ثنا هاشم بن القاسم، ثنا 702قال حممد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد )ت:  -19
كان إذا   -صلى اَّللَّ عليه وسلم-إسرائيل، عن يوسف بن أيب ب ردة، عن أبيه قال: حدثتين عائشة: أن النَّيبِّ 

 .وقد شرط فيه إال يذكر إال حديثاً صحيحاً  (40)خرَج من الغائط قال: "غ فراَنك".
 

كان رسول هللا »ه (: لقول عائشة: " 728قال أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية )ت:  -20
رواه اخلمسة إال النسائي، قال الرتمذي: « ". صلى هللا عليه وسلم إذا خرج من اخلالء قال غفرانك

  (41) حدي  حسن غريب.
 

ه ( صححه يف كتابه "النفح الشذي يف شرح جامع 734حممد بن حممد، ابن سيد الناس )ت:  -21
 (42)الرتمذي" فقال: فثبت بذلك ثقة رواته ملا ذكرانه. 

 

ه ( صححه الذهيب صرحة يف تلخيص املستدرك ويف 748أبو عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب )ت:  -22
ئه على املنتقى البن اجلارود، قال الذهيب: صاحب كتاب الكاشف بتوثيق يوسف بن أيب بردة، وبثنا

"املنتقى يف السنن" جملد واحد يف األحكام، ال ينزل فيه عن رتبة احلسن أبدا، إال يف النادر يف أحادي  
  (43)خيتلف فيها اجتهاد النقاد. 

 

                                                           

(، 30/ 166(، "اإلجياز يف شرح سنن أيب داود" )ص 75/ 2هذب" )(، و"اجملموع شرح امل71/ 27"األذكار للنووي" )ص  (39)
 (.391/ 169/ 1"خالصة األحكام" )

(. فقال: ابن دقيق العيد: وشرطي فيه أن ال أورد إال حدي  من وثقه إمام من مزكي رواة 50/ 1"اإلملام أبحادي  األحكام" ) (40)
 (.47/ 1فاظ، أو أئمة الفقه النظار. "اإلملام أبحادي  األحكام" )األخبار، وكان صحيحا على طريقة )بعض( أهل احلدي  احل

 (.139كتاب الطهارة" )ص   -"شرح العمدة البن تيمية  (41)
 (.433/ 1"النفح الشذي يف شرح جامع الرتمذي" ) (42)
 (.239/ 14"سري أعالم النبالء" ) (43)
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ه (: َوَعن أيب بردة قَاَل: َحدَّثتيِن َعاِئَشة " َأن النَّيب َصلَّى  744وقال ابن عبد اهلادي احلنبلي )ت:  -23
د، َوأَب و َداو د، َوابخن َماَجه، َوابخن حَبان،  اَّللَّ  َعَليخِه َوَسلَّمَ  َكاَن ِإذا خرج من الخَغاِئط قَاَل: غفرانك " َرَواه  َأمحخ

َاِكم َوَصححه . َوالنََّساِئّي، َوالرتِّخِمِذّي َوقَاَل: )َحِدي  حسن  اَلء "، َواحلخ َغرِيب(. َوِعنخده: " ِإذا خرج من اخلَخ
  (44) َوقَاَل أَب و َحامِت: )ه َو أصح َحِدي  يف َهَذا الخَباب(.

 

ه (، قال الشيخ األلباين: جزم ابن القيم 751حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن القيم اجلوزية )ت: -24
  (45) ؛ وهو مما ال خالف فيه بني احل فَّاظ.-وسلمصلي هللا عليه -بنسبته إىل النيب 

 

ه (، قال مغلطاي: الثاين: استقراء  762مغلطاي بن قليج بن عبد هللا احلنفي، أبو عبد هللا )ت:  -25
ه من غري تصحيح، وإن كانت الغرابة ال تنايف الصحة، ولذلك مل يلتفت ابن خزمية إىل ذلك، بل  به إَّيَّ

ابن حبان واحلاكم، وخرجه ابن اجلارود يف املنتقى، وقال أبو حامت الرازي: هو ذكره يف صحيحه، وكذلك 
أصح شيء يف هذا الباب، وإن كانت هذه اللفظة ال تعطي تصحيحاً مطلقاً، وتشعر أبن يف الباب غريه، 

   (46) خبالف ما قاله الرتمذي. )مث قال:( وأما هذا فقد كان من شأنه أن يكون من الصحيح.
 

ه (: قال الرتمذي: هذا حدي  حسن 804قال عمر بن علي الشافعي أبو حفص ابن امللقن )ت:  -26
  (47) غريب. قلت )ابن امللقن(: وصحيح؛ فقد صححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم.

                                                           

 (.107/ 131"احملرر يف احلدي " )ص  (44)
 (.14/ 70لكتب األئمة الرجيحة وتضعيفه ملئات األحادي  الصحيحة" )ص « ابن عبد املنان»من ختريب "النصيحة ابلتحذير ( 45)
[ قوله: )وقال أبو حامت الرازي: هو أصح شيء يف هذا الباب، وإن  مناقشة كالم مغلطاي(. ]77"شرح ابن ماجه" ملغلطاي )ص  (46)

 الباب غريه، خبالف ما قاله الرتمذي.(. كانت هذه اللفظة ال تعطي تصحيحاً مطلقاً، وتشعر أبن يف
أواًل: ذكره للمصححني، واقرتانه بقول أيب حامت الرازي مع قوله: )ال تعطي تصحيحاً مطلقاً( تدل على أهنا تعطي تصحيحاً غري مطلق   

 وهو ما كان يف أقل درجات القبول كاحلسن.
الرتمذي( عطفًا على ما تقدم من قوله، تدل على أنه يعارض بقول أيب حامت  اثنياً: قوله: )وتشعر أبن يف الباب غريه، خبالف ما قاله   

 كالم الرتمذي ليس يف الباب غريه.

 (.393/ 2"البدر املنري يف ختريج األحادي  واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري" ) (47)
اخلالء قَاَل: "غفرانك". "التوضيح لشرح اجلامع  كان ِإَذا خرج من  -صلى هللا عليه وسلم  -وقال ابن امللقن )أيضاً(: وقد صح أنه  -

 (.92/ 4الصحيح" )
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ه (: قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا خرج من  852وقال احلافظ ابن حجر )ت:  -27
 (48) )غفرانك(.هذا حدي  حسن صحيح.اخلالء قال: 

 

ه (: ]القول املختار يف هذه املسألة[ )و( 902قال حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي )ت:  -28
بعد أن رد ابن الصالح كالمهما )اختار( مما استخرجه من صنيع األئمة )فيما مل خيالف( الثقة فيه غريه، 

من ضبط( اتم )ففرده حسن(. ومنه حدي  إسرائيل عن يوسف وإمنا أتى بشيء انفرد به )أن من يقرب 
إذا خرج من اخلالء،  -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »بن أيب بردة عن أبيه عن عائشة، قالت: 

، فقد قال الرتمذي عقب خترجيه: حسن غريب، ال نعرفه إال من حدي  إسرائيل عن «قال: غفرانك
  (49) عرف يف هذا الباب إال حدي  عائشة.يوسف عن أيب بردة. قال: وال ن

 

َسة . 1182حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين )ت:  -29 َمخ َرَجه  اخلخ ه ( صححه ونقل قول ابن حجر: َأخخ
َاِكم . وأقره. َوَصحََّحه  أَب و َحامتٍِ َواحلخ
 (50)  

اجلارود والنووي يف  ": رمز املصنف وصححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم وابن"التنوير وقال يف -
جمموعه، وقال الرتمذي: غريب ال نعرفه إال من حدي  عائشة هذا أي ال نعرفه من وجه صحيح فال ينايف 

 (.372/ 8صحته. "التنوير شرح اجلامع الصغري" )
 

ه (: َحِدي  َعاِئَشة َوأخرجه 1250قال حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين )ت:  -30
َذخَكار.ابخن ح   (51) َبان يف َصِحيحه َوَصححه  أَيخضا الن ََّوِوّي يف األخ

                                                                                                                                                                                              

قال ابن امللقن: وأعلم أيها الناظر يف هذا الكتاب إذا رأيتنا نقلنا عن احلاكم تصحيحاً حلدي ، وسكتنا عليه فشد على ذلك يديك،  -
إن شاء هللا تعاىل. "البدر املنري يف ختريج  -العرتاض عليه فإان سربان إسناده، ويكون األمر كما قاله. وما مل يكن كذلك، فإان نشفعه اب

 (.316/ 1األحادي  واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري" )
 (.99/ 31(، و" بلوغ املرام من أدلة األحكام " )ص 214/ 1"نتائج األفكار" البن حجر ) (48)
خاوي الشيخ سليم اهلاليل قال: وحسنه السخاوي يف "فتح وممن نقل حتسني الس (.248/ 1"فتح املغي  بشرح ألفية احلدي " ) (49)

 (.63/ 1عمل اليوم والليلة" البن السين )»(. "عجالة الراغب املتمين يف ختريج كتاب 188/ 1املغي " )

 (.90/ 116/ 1"سبل السالم" ) (50)
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كان »ه (: وعن عائشة قالت: 1276قال احلسن بن أمحد بن يوسف الرُّابعي الصنعاين )ت:  -31
رواه اخلمسة إال النسائي وحسنه « إذا خرج من اخلالء قال: غفرانك -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

 (52) احلاكم وأبو حامت وابن خزمية وابن حبان.الرتمذي وصححه 
 

، -رمحه هللا تعاىل  -ه (: وأخرج أمحد 1307قال أبو الطيب حممد صديق خان احلسيين )ت:  -32
من حدي   -رمحه هللا تعاىل  -، وابن ماجه -رمحه هللا تعاىل  -، والرتمذي -رمحه هللا تعاىل  -وأبو داود 
قالت: كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا خرج من اخلالء قال: "  -رضي هللا تعاىل عنها  -عائشة 

رمحه هللا  -، واحلاكم -رمحه هللا تعاىل  -، وابن خزمية -رمحه هللا تعاىل  -غفرانك ".وصححه ابن حبان 
  (53).-تعاىل 

 

ود، ه (. صححه قال: أخرجه ابن حبان، وابن خزمية، وابن اجلار 1377أمحد بن حممد شاكر )ت:  -33
  (54)واحلاكم يف صحاحهم، وصححه أبو حامت. 

 
ه (: حدي  عائشة: " كان صلى هللا عليه وسلم إذا خرج من 1420قال الشيخ األلباين )ت:  -35

  (55) اخلالء قال: غفرانك ". صحيح.
 

قال الشيخ أبو إسحاق احلويين: قال الرتمذي: )حدي  حسن غريب( قلت: وهو كما قال، وقد  -36
  (56) ( يسر هللا طبعه.42عليه يف "غوث املكدود بتخرج منتقى ابن اجلارود" )تكلمت 

                                                                                                                                                                                              

 (.145"حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني" )ص  (51)
داود والرتمذي وابن ماجه من حدي  عائشة قالت: كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا خرج من اخلالء وقال أيضاً: وأخرج أمحد وأبو  -

 (.41/ 1قال: "غفرانك" وصححه ابن حبان وابن خزمية واحلاكم. "الدراري املضية شرح الدرر البهية" )
 (.93/ 43/ 1"فتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار" ) (52)
 (.145/ 1البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية" )"الدرر  (53)

 (.12/ 1حتقيق "سنن الرتمذي" ) (54)

 (.52/ 91/ 1"إرواء الغليل يف ختريج أحادي  منار السبيل" ) (55)
النصيحة ابلتحذير ؛ وهو مما ال خالف فيه بني احل فَّاظ. "-صلي هللا عليه وسلم-وقال الشيخ األلباين: جزم ابن القيم بنسبته إىل النيب  -

 (.14/ 70لكتب األئمة الرجيحة وتضعيفه ملئات األحادي  الصحيحة" )ص « ابن عبد املنان»من ختريب 
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قال فضيلة الشيخ عبد الكرمي اخلضري: هذا احلدي  حسنه مجع من أهل العلم، وصححه أبو حامت  -37
  (57) واحلاكم، على كل حال هو قابل للتصحيح، أما أقل ما يقال فيه: إنه صحيح.

   

 [ديثاحلمن ضعف ] 

مل أجد أحدًا من أهل احلدي  سبق ابن اجلوزي إىل تضعيف احلدي ، قال الرتمذي: هذا حدي   -
. ابالكتفاء غريبونقله كالم الرتمذي هبذه العبارة قال الرتمذي:  (58) غريب ال نعرفه إال من هذا الطريق.

مل  ما غريب.، فلعل هذا سبب تضعيفه للحدي ، ومل ينقل قول الرتمذي: حسن بقول الرتمذي: غريب
 .يكن خطأ مطبعياً 

 [تضعيف رجال إسنادهب من ضعف حديث على شرطه] 

وممن ينقل عنه أنه ضعف إسرائيل ثالثة من العلماء هم: حيىي بن سعيد القطان وعلي بن املديين وابن  -
 حزم.

 واحلدي  مداره على إسرائيل عن يوسف ..
 إال يف تضعيف ابن حزم إلسرائيل. ومل يرتجح يل تضعيف احلدي  على شرط من ضعف إسرائيل

أما حيىي القطان وعلي بن املديين فليس تضعيفهما إلسرائيل ممن يضعف به إسناد احلدي ، ألن 
يب إسحاق أو بروايته أومقيداً مبا خيالف به غريه، إما يف رواية جده  تضعيفهما له ليس مطلقاً بل أمراً نسبياً 
 ضبٍط مطلقاً. بعض املناكري، وليس من أجل عدالٍة أو

 

 [ عائشةحديث  دراسة إسناد] 

                                                                                                                                                                                              

 (.43/ 1"النافلة يف األحادي  الضعيفة والباطلة" ) (56)
 (: إسناده حسن.42وقال الشيخ أبو إسحاق احلويين يف "غوث املكدود" ) -
 (.4/ 11"شرح بلوغ املرام" ) (57)

 (.540/ 330/ 1كما يف "العلل املتناهية يف األحادي  الواهية" )(58)
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 وإسرائيل ويوسف مها حمل ترمجة هذا السند. 

 [ يوسف بن أيب بردة أقوال العلماء يف:] 

 (املوثقون) 
 ( التوثيق الصريح:1
َعرِّي كوىف ثَِقة. - َشخ  (59) قال العجلي: ي وس ف بن أيب بردة بن أيب م وَسى األخ
بردة من ثقات آل أيب موسى ومل جند أحداً يطعن فيه، وقد ذكر مساع أبيه قال احلاكم: يوسف بن أيب  -

  (60) من عائشة رضي هللا عنها.
 

 :( التوثيق الضمين)( 2
عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي   -وقد وثقه كل من صحح حديثه كما سبق ذكره وهم ابختصار:  -

ه (،  277ه (، وأبو حامت الرازي )ت:  275ه (، وأبو داود )ت:  256البخاري )ت: ه (، 255)ت: 
ه ( وابن خزمية )ت:  307ه (، وابن اجلارود )ت:  303ه (، والنسائي )ت:  279والرتمذي )ت: 

ه (، والبيهقي  405ه (،، واحلاكم )ت:  388ه ( واخلطايب )ت:  354ه (، وابن ِحبَّان )ت:  311
 600عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي )ت: ه (، و  581ه ( وَعبخد احلق، اإلشبيلّي )ت:  458)ت: 

 656ه (، واملنذري )ت:  643ه (، والضياء الدين املقدسي )ت:  620ه (، وابن قدامة املقدسي )ت: 
ه (، وابن سيد  728ه (، وابن تيمية )ت:  702ه (، وابن دقيق العيد )ت:  676ه (، والنووي )ت: 

 762ه (، ومغلطاي )ت:  748ه (، والذهيب )ت:  744ه (،وابن عبد اهلادي )ت:  734الناس )ت: 
 ه (. 902ه (، والسخاوي )ت:  852ه (،وابن حجر )ت:  804ه (، وابن امللقن )ت: 

 

 ابن عدي هو على شرطذكر ابن عدي يف ترمجة حسان بن إبراهيم الكرماين، وسكت عنه ابن عدي. و  -
 .(501/ 253/ 3لرجال" )إما ثقة أو صدوق. "الكامل يف ضعفاء ا من سكت عنه أبن
 

                                                           

 (.2056/ 374/ 2"الثقات للعجلي" ) (59)
 (.261/ 1"املستدرك على الصحيحني " ) (60)
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ت روى عنه إسرائيل بن يونس بن أىب إسحاق السبيعى )ثقة( وسعيد بن مسروق الثورى )ثقة(. وسك -
 فهو على قاعدة أبو حامت الرازي.، عنه أهل احلدي  كما قال احلاكم

 ]سكوت البخاري وأيب حامت الرازي وغريهم من أهل احلدي  عن الراوي[   
: ابب يف رواية الثقة عن غري املطعون عليه أهنا تقويه، وعن املطعون عليه أهنا ال قال ابن أيب حامت -

 تقويه.
قال: سألت أيب عن رواية الثقات عن رجل غري ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفاً ابلضعف مل تقوه روايته 

 رواية الثقة عنه. هعنه، وإذا كان جمهوال نفع
زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوى حديثه؟ قال أي لعمري، قلت: قال عبد الرمحن: سألت أاب  -

   (61) الكليب روى عنه الثوري، قال إمنا ذلك إذا مل يتكلم فيه العلماء، وكان الكليب يتكلم فيه.
 أقول: قول أيب حامت: إذا كان جمهواًل. يعين مل يوثق، وهنا قد وثق كما تقدم. -
كلم فيه العلماء. يعين مل يوثق. مع رواية الثقات عنه، والثقات ثالثة فأكثر. وقول أيب زرعة: إذا مل يت   

 نفعته وقوته.
 

وسكوت البخاري يف توارخيه وكتبه، وكذلك أبو حامت ومل يتكلموا جبرح فيه دليل على أنه مل يضعف، وإذا   
 انضاف إليه رواية الثقات، كان على أقل أحواله حسن احلدي .

 .ماء فيمن سكت عنه النقاد ومل يضعفلالعفهذه أقوال     
: هذا حدي  صحيح، فإن يوسف بن أيب بردة من ثقات آل أيب موسى ومل جند و َعبخد هللا احلاكمقال أب -

 أحداً يطعن فيه، وقد ذكر مساع أبيه من عائشة رضي هللا عنها. 
  (62)التاريخ ومل ينسبه إىل ضعف. قال البيهقي: تفرد به نزار هذا، وهو نزار بن حيان، ذكره البخاري يف -
وقال ابن رشيد: ال فرق يف جهالة احلال بني رواية واحد واثنني ما مل يصرح الواحد أو غريه بعدالته.  -

  (63) نعم، كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن به.

                                                           

 (.36/ 2"اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (61)
 (.289)ص  ""القضاء والقدر للبيهقي (62)
 (.54/ 2) ""فتح املغي  بشرح ألفية احلدي  (63)
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واجلمهور على أن  قال الذهيب: ويف رواة الصحيحني عدد كثري ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، -
  (64) من كان من املشايخ قد روى عنه مجاعة ومل أيت مبا ينكر عليه أن حديثه صحيح.

قال الشيخ ظفر أمحد التهانوي يف كتابه "قواعد يف علوم احلدي ": "كل من ذكره البخاري يف  -
 "توارخيه"، ومل يطعن فيه فهو ثقة، فإن عادته ذكر اجلرح واجملروحني".

القيم: فروى عكرمة بن إبراهيم األزدي، عن ابن أيب ذابب، عن أبيه، قال: صلى عثمان أبهل قال ابن  -
مىن أربعا، وقال َّي أيها الناس ملا قدمت أتهلت هبا، وإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 " مسنده "، وعبد هللا رواه اإلمام أمحد رمحه هللا يف«(. إذا أتهل الرجل ببلدة فإنه يصلي هبا صالة مقيم)»
بن الزبري احلميدي يف " مسنده " أيضا، وقد أعله البيهقي ابنقطاعه، وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم. قال أبو 

ه، وعادته الربكات بن تيمية: وميكن املطالبة بسبب الضعف، فإن البخاري ذكره يف " اترخيه " ومل يطعن في
  (65). ذكر اجلرح واجملروحني

 

ذكره أبو العرب يف مجلة الضعفاء قال: مل ينقم عليه غري اإلرجاء فقط ومل يطعن عليه بكذب وال وملا  -
  (66) ضعف يف الرواية فيما علمت.

 

قال الشيخ حممود الطحان: يف بيان منهج البخاري يف التاريخ: وكثرياً ما يسكت عن الرجال، فال يذكر  -
  (67) ه.فيه توثيقاً وال جترحياً ومعىن ذلك توثيق ل

 (.11851/ 638/ 7) وذكره ابن حبان يف الثقات -
 [وأقره العلماء ومل يذكروا تساهل ابن حبان]   
الطري جتري »أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ه (: عن عائشة عن النيب 807قال اهليثمي )ت:  -

غري يوسف بن أيب بردة وثقه رواه البزار، وقال: ال يروى إال هبذا اإلسناد، ورجاله رجال الصحيح «. بقدر
  (68) ابن حبان.

                                                           

 (.426/ 3) ""ميزان االعتدال (64)
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ه (: عن عائشة مرفوعاً: " الطَّي خر  جَتخري بَقَدٍر ". رواه البزار، وقال: ال ي رى إاَلّ  840ابن الوزير )ت:  -
  (69) هبذا اإلسناد، ورجاله رجال الصحيح غري يوسف بن أيب بردة وثقه ابن حبان.

 

طالبنه مبن سبقه إىل احلكم أبن يوسف جمهول. فلم أجد من  ،هنا مردودفما ادعى أن توثيق ابن حبان     
 قال عن يوسف أبنه جمهول.

 [قول ابن حجر: مقبول]    
 .4قال ابن حجر: يوسف بن أيب ب  رخدة بن أيب موسى األشعري: مقبوٌل، من السادسة. بخ  -
بن حبان يف "الثقات"، قال الشيخ شعيب والشيخ بشار: بل: صدوٌق حسن احلدي ، فقد ذكره ا -

/ 132/ 4ووثقه العجلي والذهيب، وصحح حديثه ابن حبان واحلاكم. "حترير تقريب التهذيب" )
7857.) 

 

وأما قول ابن حجر: مقبول. فقد خالف ابن حجر قوله هذا يف كتابه "نتائج األفكار" وغريها، أبن     
يب وقتها مل يراجع حترير أقوال اجلرح صحح حديثه، وهذا بني ظاهر يف أن احلافظ عندما كتب التقر 

والتعديل وخاصة فيمن قال فيهم: مقبول، ألنه قد يقول: مقبول ويذكر يف كتابه "هتذيب التهذيب" رواة 
 قال فيهم حيىي بن معني: ثقة، أو جيد هلم موثق يف ابقي كتبه.

    
 [إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعيترمجة ] 

خالفاً ملن ضعفه( عند اجلمهور )، وإمنا وقع اخلالف وهو قول اجلمهور أبنه ثقة وحجةوالراجح يف إسرائيل 
يف روايته عن جده أيب إسحاق السبيعي وحتديد منزلته بني من روى عن أيب إسحاق السبيعي، ويف مجلة  

 كالمهم ما ال ينزله عن درجة القبول.
 

 وهم:: وممن ينقل عنه أنه ضعفه ثالثة من األئمة من ضعفه( 3
 حيىي بن سعيد القطان. - 1
 علي بن املديين. - 2
 ابن حزم. - 3

                                                           

 (.260/ 6القاسم" )"العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب  (69)
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 أما ابن حزم فقد ثبت تضعيفه إلسرائيل، وقول اجلمهور مقدم على قوله. -
 

 [.حترير رأي حيىي بن سعيد القطان يف إسرائيل]   
إسرائيل وال ينزله أما حيىي بن سعيد القطان، فغاية ما يؤخذ من أقوال وتصرفات القطان أنه ال يوثق  -

املنزلة العالية، وال يسقطه إىل درجة الضعف الذي يرد حديثه، وكأنه يتوقف يف أمره. ومل يذكر عن القطان 
سبب جرحه إلسرائيل. وحيق لألئمة أن يرتكوا الرواية عمن ال يرضونه احتياطاً، والقطان ال يؤخذ من عدم 

وى عنه فإنه دليل على ثقته عنده، أما من ترك الروايته عنه روايته عن الراوي دليل أنه يضعفه، خبالف إذا ر 
 وصرح بضعفه فهذا بنّي يف أنه يضعفه مطلقاً.

منا توقف فيه ألمر إويف أقوال اإلمام أمحد ما يدل على أن القطان مل يكن يضعف إسرائيل مطلقاً، و     
 غري عدالة وضبط إسرائيل.

 

يك شريك أو إسرائيل؟ فقال: إسرائيل أصح حديثًا من وسئل أمحد بن حنبل، فقيل: أميا أحب إل -
شريك إال يف أيب إسحاق، فإن شريكا أضبط عن أيب إسحاق، وما روى حيىي عن إسرائيل شيئا، فقيل: 

  (70) مل؟ فقال: ال أدري. أخربك إال أهنم يقولون: من قبل أيب إسحاق ألنه خلط.
االختالط، وروى أيضًا عن جده قبل االختالط وهذا التضعيف السرائيل بسبب أنه روى عن جده بعد 

 فلم يتبني ما يصح منهما.
فقول األمام أمحد: )وما روى حيىي عن إسرائيل شيئا، فقيل: مل؟ فقال: ال أدري( ألنه مل يبني القطان سبباً 

 صرحياً يف تركه الراويه عن إسرائيل، ال من جهة العدالة، وال من جهة الضبط واحلفظ.
أمحد: )إال أهنم يقولون: من قبل أيب إسحاق ألنه خلط.( يدل على أن اإلمام أمحد يرجح وقول اإلمام 

 سبب ذلك أنه روى عن أيب إسحاق بعد االختالط.
 

قال أبو داود: وقلت ألمحد: إسرائيل إذا انفرد حبدي  حيتج به؟ قال: إسرائيل ثبت احلدي . كان حيىي  -
)يعين القطان(: روى عنه مناكري. قال أمحد: ما حدث عنه حيىي حيمل عليه يف حال أيب حيىي القتات قال 

  (71) بشيء.

                                                           

 (.476/ 7"اتريخ بغداد" ) (70)
 (.405/ 311"سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد" )ص  (71)
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فقول حيىي القطان: روى )يعين: إسرائيل( عنه )يعين: عن أيب حيىي القتات( مناكري. فهذا ليس جرحاً يف    
 كان عليه أن ال يرويها. وهذا يف انتقاد القطان له.  ةالعدالة أو الضبط وإمنا يف روايته ألحادي  منكر 

 وإن كان قد بني القطان أن هذه املناكري ليست من إسرائيل، وإمنا هي من أيب حيىي القتات.   
قال علي ابن املديين: قال حيىي بن سعيد: إسرائيل فوق أيب بكر بن عياش، وقيل ليحىي إن إسرائيل  -

امثائة وعن أيب حيىي القتات، ثالامثائة قال: مل يؤت منه أتى منهما روى عن إبراهيم بن مهاجر، ثال
  (72)مجيعاً.

 منا توقف فيه ومل يرو عنه:إومما يدل على أن القطان مل يضعف إسرائيل و 
قال حيىي بن معني" قال كان حيىي بن سعيد القطان: ال يروي عن إسرائيل والشريك، وكان  -( 1

  (73) وكان يروي عمن دونه جمالد. يستضعف عاصما األحول. قال حيىي
 ففرق ابن معني بني عدم رواية القطان عن إسرائيل، وبني استضعف القطان لعاصم.   
( وحيتمل أنه إمنا ترك الرواية عنه ألنه من أقرانه، وروايته عنه تنزل ابلقطان وال تعلو إبسناده عن شيوخه 3

 إسرائيل.ألن إسرائيل من أقرانه أدرك القطان غالب شيوخ 
وأما قول: عبد الرمحن بن يوسف بن خراش: إسرائيل، كان حيىي، يعين ابن سعيد القطان ال يرضاه،  -

  (74) وكان ابن مهدي يرضاه.
فقوله: فمثل هذا ال يقبل من ابن خراش ألنه رافضي. ولعله أخذ عدم الرضا من ترك القطان الراوية عنه، 

أو فهم ابن خراش وخلط ذلك بني ترك القطان لرواية إسرائيل وشريك، مع قول ، ال يرضاه يعين مل يرو عنه
 االمام أمحد عن القطان يف شريك: كان ال يرضاه. 

قال املروذي: قلت: حيىي القطان أيش كان يقول يف شريك؟ قال: كان ال يرضاه، وما ذكر عنه إال شيئًا   
  (75) على املذاكرة حديثني.

 القطان ال حيدث عن إسرائيل وال عن شريك. فجعلهما سواء يف حكم القطان. مع قوهلم كان حيىي   
 خمالفاً بذلك اإلمام أمحد وما فهمه من صنيع القطان.

                                                           

 (.1985/ 292"مسند ابن اجلعد" )ص  (72)
 (.2445/ 500/ 3رواية الدوري" ) -"اتريخ ابن معني  (73)
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 ومما يدل على أن القطان ال يضعفه مطلقاً:   
 قال علي ابن املديين: قال حيىي بن سعيد: إسرائيل فوق أيب بكر بن عياش، وقيل ليحىي إن إسرائيل -( 2

روى عن إبراهيم بن مهاجر، ثالامثائة وعن أيب حيىي القتات، ثالامثائة قال: مل يؤت منه أتى منهما مجيعاً. 
 (.1985/ 292"مسند ابن اجلعد" )ص 

 وممن فهم ذلك اإلمام الذهيب.    
قال الذهيب: وقال ابن معني: كان حيىي القطان ال يروي عنه. قلت: )الذهيب( وقد قال ابن املديين:  -

  (76) مسعت حيىي بن سعيد يقول: كان إسرائيل فوق أيب بكر بن عياش.
 

قال علي بن املديين،: قيل ليحىي بن سعيد: إن إسرائيل يروي عن إبراهيم بن مهاجر ثالامثئة قال حيىي:  -
 إبراهيم بن مهاجر مل يكن ابلقوي.

 حيىي القتات، فضعفهما. وقال علي، عن حيىي بن سعيد القطان، وسئل عن إبراهيم بن مهاجر وأيب -

(77)  
 ومل يضعف إسرائيل ال يف عدالته وال ضبط.

 

  (78) وأما قول ابن عمار املوصلي: كان حيىي بن سعيد ال يعبأ إبسرائيل. -
 إذا خالف غريه، ولكون إسرائيل كما تقدم يروي املناكري وال حيتاط عنها.مل يرو عنه ، أو يعين: 
 القطان ال يعبأ هبم، ومل يرو عنهم القطان.وقد ذكروا مجاعة كان     

 

 (. فضعف له أيضاً ضعفاً نسبياً.476/ 7وأما علي ابن املديين فقال: ضعيف. "اتريخ بغداد" ) -
  (79) قال علي ابن املديين: شريك أعلم من إسرائيل، وإسرائيل أقل خطأ منه. -
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 [ الكالم يف احلديث خالصة ] 

 صحيح اثبت «.غفرانك»إذا خرج من اخلالء قال: ( )كان رسول هللا  »حدي : أن  -1
 من حدي  عائشة رضي هللا عنها.

 ثقة. يوسف بن أيب بردة -2
 

  [فوائد حديثية]     
 واحدة كلمة عن عبارة فهو واحدة مرة من مسعه من كل حيفظه صحيحال ثابتال دي احل وهذا -

، فال حيتاج أبيه عن االبن ويرويه، مرة من وأكثر. يوم كل لصغاريعلمه اآلابء  أمر ويف، (غفرانك)
 أهل عامة صححهو إىل حافظ، فهذه القرينة دليل على ضبط يوسف بن أيب بردة للحدي  

 .احلدي 
 

 .[قول الرتمذي: حسن غريب]     
على أقوال، والذي يتبني يل أنه ، اختالف العلماء يف مراد الرتمذي بقوله: حسن مع قوله: غريب   

الصواب قول من يقول: إن احلسن عند الرتمذي نوعان: حسن ال حيتاج معه إىل شاهد أو متابع، وحسن 
 حيتاج إىل متابع وشاهد، وعندما عرف احلسن يف آخر كتابه السنن إمنا عرفه أحد أنواعه وهو احلسن لغريه.

كما عرفه يف أخر  فالرتمذي صرح ابلصحيح، وصرح أبقل ما يقبل من احلدي  وهو احلسن لغريه )   
 كتابه(، وأما ما بينهما فاستعمله ومل يصرح به لوضوحه عنده.

ه (: وأكثر ما يف الباب، أن الرتمذي، يف املوضع  734حممد بن حممد، ابن سيد الناس )ت: قال  -
الذي شرط فيه، يف احلسن، تقويته ابملتابعات، عرف بنوع منه، وهو أكثره وقوًعا عنده، ال بكل أنواعه. 
وهذا نوع آخر منه، مستفاد من كالمه وكالم احلاكم واخلليلي وغريهم، من أئمة هذا الشأن، يف الغرائب، 

  (80) ت، كما قلنا.والشذوذ، واالنفرادا
ه (: الثال : اجلمِع بني قوله: حسن غريب ال نعرفه إال من حدي  إسرائيل،  762قال مغلطاي )ت:  -

وبني قوله: ال يعرف يف هذا الباب إالَّ حدي  عائشة، فإنه أثبت له غرابة السند بتفرد إسرائيل مبن قرنه 
حلسن ولو مل تكن إال الغرابة الراجعة إىل اإلسناد ملا وغرابة املنت بكونه ال يعرف غريه، مث وصفه بعد ذلك اب

                                                           

 (.425/ 1"النفح الشذي يف شرح جامع الرتمذي" ) (80)
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عارضت يف ذلك، وأما أن ال يعرف يف الباب إالَّ هو مع قوله يف احَلسن أنه يروي مثل ذلك احلدي  أو 
 .حنوه من وجه آخر؛ فهذا احلدي  قد يوهم منا فاألحسن الذي وصفه به على شرطه

ط يف كل حسن أن يكون كذلك، بل الذي حنتاج فيه إىل أن فيحتاج اجلواب على ذلك فنقول: ال يشرت   
نروي حنوه من وجه أخر هو من كان راويه يف درجة املستور، ومن مل تثبت عدالته وال ارتقى إىل أن يدخل 
يف الصحيح مع متابعة روايته، فهناك حيتاج إىل تقويته ابملتابعات والشواهد ليصل جملموع ذلك إىل الدرجة، 

د كان من شأنه أن يكون من الصحيح فإن إسرائيل املنفرد به متفق على إخراج حديثه عند وأما هذا فق
الشيخني، والثقة إذا انفرد حبدي  ومل يتابع عليه األثر ارتقى إىل درجة الصحيح، حىت يكون مع الثقة يف 

ملستور مع التفرد ال املرتبة العليا من احلفظ واإلتقان، وإن مل يتجاوز الثقة فحديثه هناك حسن، كما أن ا
يرتقي إىل درجة احلسن؛ بل تفرده مردود، فكذلك هذا احلدي ، لو وجد شاهد كما وصف عند مرتبة 

 احلسن ورمبا مل يقف عندها ملا بينا من تصحيح من صححه.
أو يكون الرتمذي ملا شرط احلسن وتقويته ابملتابعات عرف بنوع منه، وهو أكثر وقوعًا عنده ال بكل  -
ه، وهذا نوع آخر منه مستفاد من كالمه وكالم اخلليل واحلاكم وغريهم من احلفاظ؛ فعلى هذين أنواع

القولني تسىن كالم الرتمذي أو تكون الغرابة ابلنسبة إىل الراوي ال إىل احلدي ؛ إذ الغرابة واحلسن يف املنت 
 (81) ال جيتمعان.

سن جمَِيئه من َوجه آخر ِإذا مل  794قال الزركشي )ت:  - رَتط يف احلخ َا يشخ ه (: َلِكن الظَّاِهر َأن الرتِّخِمِذّي ِإمنَّ
رَتط َذِلك ِبَدلِيل قَ وخله يف َمَواِضع َهَذا َحِدي  حسن َصِحيح َغرِيب فَ َلمَّا  يبلغ ر ت خَبة الصَِّحيح فَِإن بلَغَها مل يشخ

َاِصل َأن الَِّذي حيخَتاج ِإىَل جمَِيئه من غري َوجه َما  ارخَتفع ِإىَل َدَرَجة الصِّحَّة أثبت  َله  الخَعَدالَة اِبعخِتَبار فرديته َواحلخ
ثر َما يف الخَباب َأن الرتِّخِمِذّي عرف بِنَ وخع ِمنخه  اَل بِ  ك ل َكاَن رَاِويه يف َدَرَجة املستور َوِإن مل تثبت َعَدالَته َوأكخ

ه ِإالَّ َأن ي رِيد  أَن خَواعه َوأَيخًضا فيشكل على قَ وخله يف َمَواِضع َهَذا َحِدي  حسن اَل نعرفه ِإالَّ من َهَذا الخَوجخ
  (82) اللَّفخظ دون اعخِتَبار الشَّاِهد للمعىن تَ وخِفيًقا َبني كالميه.

ه (: نعم يرد على الرتمذي حي   802قال إبراهيم بن موسى برهان الدين أبو إسحاق األبناسي )ت:  -
يف احلسن أن يروى من غري وجه حنوه مع أنه حسن أحادي  ال تروى إال من وجه واحد كحدي  اشرتط 

إسرائيل عن يوسف عن أيب بردة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ خرج 
                                                           

 .(76)ص  ""شرح ابن ماجه ملغلطاي (81)
 (.309/ 1للزركشي" )"النكت على مقدمة ابن الصالح  (82)
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ا الباب من اخلالء قال: غفرانك فإنه قال: فيه حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وال نعرف يف هذ
 إال حدي  عائشة.

وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري ابن الذي حيتاج إىل جميئه من غري وجه هو الذي راويه يف درجة املستور 
 (83) ومن مل تثبت عدالته وغايته ان الرتمذي عرف بنوع منه ال كل أنواعه.

ه (: قال أبو الفتِح اليعمريُّ: بقي عليه أنه  اشرتَط يف احلسِن أنخ ي  رخَوى من وجٍه  806قال العرقي )ت:  -
آخَر، ومل يشرتطخ ذلك يف الصحيِح. قلت: وسنرى يف كالِم أيب الفتِح بعَد هذا بدوِن الصفحِة أنَّه  ال 

 يشرتط  يف كلِّ حسٍن أنخ يكوَن كذلك، فتأمَّلخه .
َض ما انفرد(. هذا من الزوائِد على ابِن الصَّالِح. وهو إيراٌد على الرتمذيِّ، وقول ه : )قلت  وقد َحسَّن بع

حي  اشرتَط يف احلسِن أنخ ي رَوى من غرِي وجٍه حنو ه. ومع ذلك فقد َحسََّن أحاديَ  ال ت رَوى إال من وجٍه 
َصلَّى  -رسول هللِا  واحٍد، كحديِ  إسرائيَل، عن يوسَف ابن أيب بردَة، عن أبيِه، عن عائشَة، قالت: كانَ 

إذا خرَج من اخلالِء قال: غفرانَك. فإنَّه  قال فيه: حسٌن غريٌب ال نعرف ه  إال من حديِ   -هللا  َعَليخِه َوَسلََّم 
إسرائيَل، عن يوسَف ابن أيب بردَة. قال: وال ي عرف  يف هذا الباِب إال حدي   عائشَة. وأجاب أبو الفتِح 

ِ  أبنَّ الذي حيتاج  إىل جميِئِه من غري وجٍه ما كاَن راويه يف درجة املستوِر وَمنخ مل اليعمريُّ عن هذا احلدي
تثبتخ عدالت ه . قال: وأكثر  ما يف الباِب أنَّ الرتمذيَّ َعّرَف بنوٍع منه ال بكلِّ أنواِعِه.
 (84)  

 دي  عائشة.ه (: وقال الرتمذي: حسن غريب، وال نعرف يف الباب إال ح 852قال ابن حجر )ت:  -
قلت: إن أراد هذا اللفظ خبصوصه ورد عليه حدي  علي وبريدة. وقد قدمته يف الباب الذي قبله، وإن 

  (85) أراد أعم من ذلك وردت عليه أحادي  أيب ذر وأنس وابن عمر وشواهدها، فلعله أراد ما يثبت.
ه (: ]القول املختار يف هذه املسألة[ )و( بعد أن رد ابن الصالح كالمهما  902قال السخاوي )ت:  -

)اختار( مما استخرجه من صنيع األئمة )فيما مل خيالف( الثقة فيه غريه، وإمنا أتى بشيء انفرد به )أن من 
 يقرب من ضبط( اتم )ففرده حسن(.

                                                           

 (.109/ 1"الشذا الفياح من علوم ابن الصالح" ) (83)
 (.153/ 1"شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي" ) (84)
 (.215/ 1البن حجر ) "نتائج األفكار" (85)
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صلى هللا  -كان رسول هللا »لت: ومنه حدي  إسرائيل عن يوسف بن أيب بردة عن أبيه عن عائشة، قا
، فقد قال الرتمذي عقب خترجيه: حسن غريب، ال «إذا خرج من اخلالء، قال: غفرانك -عليه وسلم 

 نعرفه إال من حدي  إسرائيل عن يوسف عن أيب بردة.
قال: وال نعرف يف هذا الباب إال حدي  عائشة )أو بلغ الضبط( التام )فصحح( فرده، وقد تقدم    
، )أو بعد( عنه أبن مل يكن ضابطا أصال )ف( فرده )مما شذ فاطرحه ورد( ما وقع لك منه، وأمثلته  مثاله
  (86) كثرية.
ه (: ويف اخلالصة للمصنف عن عائشة رضي هللا  1057قال حممد بن عالن الصديقي الشافعي )ت:  -

إذا خرج من الغائط قال غفرانك صحيح رواه الثالثة يعين  -صلى هللا عليه وسلم  -عنها كان رسول هللا 
أاب داود والرتمذي والنسائي يف اليوم والليلة قال الرتمذي حسن اه ، ويف املشكاة رواه الرتمذي وابن ماجة 

بعد أن زاد أاب داود والنسائي ما لفظه وسنده حسن وكأنه أخذه من قول الرتمذي  والدارمي قال شارحها
يف جامعه حدي  غريب حسن ال نعرفه إالَّ من حدي  إسرائيل عن يوسف بن أيب بردة وال يعرف يف 
الباب إاّل حدي  عائشة اه ، ومل نقف على تصحيح املصنف املذكور، العلم الثبت املشهور مع إن كالم 

مذي ال ينايف كالم املصنف ألن احلدي  احلسن يرتقي ابلعاضد من احلسن إىل الصحة للغري وما هنا الرت 
من ذلك لتعدد طرقه ورواته وحينئٍذ فيكون احلدي  حسًنا لذاته وهو مراد الرتمذي وصحيًحا لغريه وهو 

  (87) مراد املصنف وهللا أعلم.
 

 وابهلل التوفيق والسداد.    
 والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبة ومن تبعه إىل يوم الدين.واحلمد هلل 

 هـ07/04/1442وكتبه : حممد بن عبده بن حممد البعداين يف                  

 

                                                           

 (.248/ 1) "" فتح املغي  بشرح ألفية احلدي  (86)
 (.400/ 1"الفتوحات الرابنية على األذكار النواوية" ) (87)


